
« ESTADODO RIO DE JANEIRO
Clin-rl Municipal do Cachoeira de Mun-cu
Gabinele dos Vereadora

GABINETE DO VALDINEI PIRES DE SIQUEIRA

Cachoeiras deMacacu, 19 de SETEMBRO de 2020.

Assuntº: Snlldtaçáo (faz)

Exoeientlsslmo Senhor Presldeme.

Venho & numa de Vossa Excelência. encaminhªr Balancete da
Pres'ação de Camas referente à Verba Indenizatóf'u disponibilizada ao
vereador.

Outrossim, segue em mexo os respectivos comprovantes de

pagamenlne e demais documentos pertinentes de acordo com o previsto na

Resolução nº 22 da 25 de Junho de 2019.

Certo do aundimenm do presente. que ora se fez necessário, olavo

meus protestos de elevada estima e distlnlawnxidemção.

AmadusamenIB.

VALDINEI PIRES DE SIQUEIRA
Vereador



o « mADODO RIO DE JANEDIO
eim-nMunlclpll de emman- du Mun-cn
Gablnale dos Vereadores

PRESTAÇAODE CONTAS DE VERBA INDENIZATÓRIA EM RAlAO DA

ATIVIDADEINERENTE AO MANDATOPARLAMENTAR

A0 Presidente da Câmªra Municipal de Cachoeiras de Macacu:

Nos tenhos da Resolução nº 22. de 25 de Junho de 2019. apresenta ; V.sª.. a
pleslação de camas relativa às despesas realizadas em razão de atividade

inerente ao mandato parlamentar, especiicadas no Quauro Demonstrativo do

mês em relerencia. anexº e pena integrante dems reqncrimento. Para tanto.
assumo inteira responsabilidade pela veracidade das informações pres'adas.
pela aummícidade e pela legitimidade da documentação apresemada &

ATES'I'O que:

1 — não lui adquirido material penuanente. assim considerado o de Vida Útil

superior a dois anos:
2 - não foi embalado sefviço de consultoria. assessoria, pesquisa ou trabalho
técnico cam servidor ou empregado da aamlnlmção pública da Cªmara
Municipal de Canhoeirls de Macau];

a - as despesas de condomínio, IPTU, àgua, Energia elélrica. limpaza.

cºnservação, hlglanlzação. sistema de segurança & lelefonias «xa e móvel são
relativas & esorilófio de representação palltioo-perlamemsr mantido potesma)
vamedzme);

4 — as despesas com combustíveis e Iubrmcames são relativas a veículos de
minha propriedade ou utilizadºs no exercício das BCB/idades lnersmes ao
mandato padememar deste(s) vereadoda):

5 — as despesas com locaçãu de bens móveis foram mamadas mediante

contraiu !irmado com passou jurldlm aula auvldade economica é compatível

com o oblelo da locação e sam cláusulas que configurem leasing, locação&



n . FSTADDDO RIO DE JANEIRO
ºam-r- Munldpll de Cachoeira da Mun-cu
Gabinete dos Vereadores

Gnanoeira. arrendamento mercantil ou qualquer omra modalidade que
possibilite a sua aquisiân:

s _ as despesas relatlvas à divulgação de atividades e ações da mandala
parlamentar e à promoção de eventºs referem-se às ações parlamemares
inerentes ao mandato deste(a) vereadºra) & não conte.“ gastos que
caramerlzem campanha ou pmpagauda eleitoral:

7 - 5 aqui ção de mate' is e a numeração de serviçns (eram realizadas áe
amida enm as regras dispostas na Resolução n“ 22, de 25 de Junho de 2019;

E - não Inmm lesados bens Imóveis. móveis e equipamentos nam adquin'dos
bens ou contratados servlçus de:

&) cônjuge ou mmpauheimqa) deste(s) vereador(a) ou de parente

oonsangulneo ou sam até o terceiro grau: ou

b) de empresa em que este(a) vma-dorm uu pessoa prevista na alínea "a'

deste item sela sóclo—pmpdelário, controlador ºu diretor;

1D - os senliçns foram prestados a as bens foram recebidos. estando os

preços de acordo com os pran'cados no mamado:

Ccdloolru dlMim, 11dl ªdentro dl 1020.

VAI-DIE PRES DE SIQUEIM

Vil-dor
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DECLARAÇÃO nt CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS

Eu, ALEXANDRE VALENÇA DE LIMA, brasileiro, casado, advogado
regularmente inscrito na OAB/RJ sob o na 111.757 e no CPF/MF soh unº 036.754557-
92, registrado no PIS/PASEP soh o n' 111705444”, declara, sob as penas de lei, que
presto serviços para outras tentes pagadores diversas, tambem por emissão de RPA, as
quais efetuammenção para o INSS. Relativamente à competência de AGOSTO DE 1020
foram procedidas retenções que atingiram contribuição prevideneiaria incidente sobre
o valor maximo do salário—contribuição, tendo sido descontada cota previdenciária no
valor total de R$ 6.101,05 (seis mil cento e um reais e seis centavos), Declaro, ainda,
estar ciente que fico responsável pela complementação da contribuição ate o limite
máximo, na hipótesede, por qualquerrazão,deixar de receber remuneraçãoou receber
remuneração inferior a indicada nesta declaração.

A presente declaração, ao qual manterei uma :ópii em meu poder
juntamente com os comprovames de pagamento para apresentação ao INSS quando
solieitado, está em conformidade com o disposto no inciso II e parágrafos 1ª e zº dn
artigo 24 da instrução Normativa INSS/DC nº 59 de 11 de junho de 2003, alterada pela
instrução Normativa RFB de 1a de novembro de zoos.

Por ser verdade, firme a presente declaração, «cando sºb minha
responsabilidade qualquer sanção imposta pela Auditoria Flscal do INSS demrreme de
seus efeitos.

Nova Friburgo, 10 de agosto de 2020.

Alexandre Valença de

OAB/RJ 112.757
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murmuroumónom—nn
Recem do Sr. VALDINEIFIRE DE SIQUEIRA, CPF nº 0859371908,

& Importância Ii'qmda ae R$m (Hum MII Dimm e Vlrme Reais), peia

Me de serviços de divulgação de ualidade parlamentar, através dos

servlços pelas mídias digital:, produção de vídeos e documentários.

Dlscrlmlnação de valores para o pagamento dos seringas prados:
Valor Brum R$ZM
Deemnmmsseº/nxvaiwanmmsmm
DescomeRF(_%xValotBnm)R$0,00
Descontºs“ xVªlºrBfuto) ”0,00
Valor Líquido R$ 1.820,00

Nome completo: MARCELLA WENDERWBASTOS

Inscrição Municipal:

CPF: 174.203.057-22

c. ., 4.561.122-1 Órgão Emissor: Detran-R]

Nº do PIS: 20190838706 Data Nasdmemn: 29/10/1996.
Nome da Mãe (Informarmeo não banha o número do PIS)

Endereço: Rua Pastor Lm, nª 532, Tulm — Cachoeiras de Matam—RJ

Cachoeiras de Macacu-RJ, M deÁÉMHL de 2020.

Assinamm


